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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A város 2017. évi költségvetésének elfogadásakor adtunk tájékoztatást arról, hogy dr. Valter 
Ilona feldolgozta a középkori Pásztó történetét és kiadása hamarosan megtörténhet. A 
költségvetésben erre elkülönítettünk 4 000 eft-ot. 
A közelmúltban kaptunk tájékoztatást arról, hogy a könyvet megjelentető Historia 
Ecclesiastica Hungarica Alapítványnál minden feltétel adott, a megjelentetéshez szükséges 
szerződés-tervezet rendelkezésre áll. 
Az 1500 példányban készülő könyv paramétereit a szerződés tartalmazza. A szerződésben 
szereplő díj a korábban feltételezett összeggel majdnem megegyező. 
 
Javaslom a szerződés elfogadását, illetve megkötését. 
 
 
 
Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Valter Ilona: A középkori 
Pásztó című könyv megjelentetéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítványt (6722 Szeged, Dáni út 5.) megbízza Valter 
Ilona: A középkori Pásztó című művének kiadásával, melyet az Alapítvánnyal vállalkozási 
szerződésben rögzít. 
Felhatalmazza polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. július 10. 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2017. június 21. 
 
 

Dömsödi Gábor 
  polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
          Dr. Gajdics Gábor 
                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vállalkozási szerződés 
 

mely létrejött egyrészről a 
 
Pásztó Városi Önkormányzat (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. adószám: 15735313-2-12, 
bankszámlaszám: 11741024-15450827, képviselő: Dömsödi Gábor polgármester), mint 
Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)  
 
másrészről 
Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (6722 Szeged, Dáni u. 5. adószám: 18455742-
1-06, bankszámlaszám: 11606002-05610100-06000007, bírósági nyilvántartási szám: 580, 
képviselő: Dr. Zombori István), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)  
 
között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek szerint: 
 
1) Megrendelő megbízza Vállalkozót, Valter Ilona: A középkori Pásztó című művének 
megjelentetésével az alábbiak szerint: 

-  A vállalkozó elvégzi a kézirat lektorálását, sajtó alá rendezését, a nyomdai 
előkészítést, korrektúrázást és a nyomdai munkálatokat. 

2) A kiadvány paraméterei: 
             -       A/4-es kötet 
             -       műnyomó papír 
             -       keménytáblás borító 
             -       160 fekete-fehér és színes fotó 
             -       130 rajz 
             -       4 digitális rekonstrukció 
             -       1500 példány 
3) A Vállalkozót ebből 100 példány illeti, amelyből a szerzői- és egyéb köteles példányokat 
intézi.  
4) 1400 példányt a Vállalkozó átad a Megrendelőnek. 
5) A Vállalkozót az elvégzett munkáért 3 900 000 Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer 
forint illeti, amely magába foglalja az Áfa-t is. Ez az összeg tartalmazza a fent felsorolt 
munkálatok díjait. 
6) A kifizetés két részletben történik. Az első részlet 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint a 
szerződés megkötése után 8 napon belül, a második részlet pedig az elkészült kötetek 
leszállítása utáni 8 napon belül, a vállalkozó által kibocsátott számla ellenében. 
7) A Felek a szerződést határozott időre kötik, a szerződéskötéstől számított 2017. december 
31.-ig tartó időszakra vonatkozóan.  
8) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
Kelt: Szeged-Pásztó, 2017. június 
 

 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Pásztó Városi Önkormányzat 
Megrendelő 

 
 

pénzügyi ellenjegyző 

 
 

Dr. Zombori István 
kuratóriumi tag, szerkesztő 

Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány 
Vállalkozó 
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